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SARI 
 
 

Nur Hidayah, 2006. Studi Komparasi Antara Prestasi Belajar Siswa Yang 
Menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Dan Kurikulum Non KBK 
Di SMA Negeri I Kaliwungu. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan 
Kurikulum Non KBK. 
 

Prestasi belajar merpakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan 
kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
faktor dari luar diri siswa yang terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat dan 
sekolah serta faktor dari dalam diri siswa yang terdiri dari bakat, minat, 
kecerdasan, motivasi, kondisi fisiologis maupun psikologis. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah: Adakah perbedaan antara prestasi belajar siswa 
yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Non 
KBK di SMA Negeri I Kaliwungu?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
ada tidaknya perbedaan  antara prestasi belajar siswa yang menggunakan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Non KBK di SMA 
Negeri I Kaliwungu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI angkatan 2004/2005 
yang terdiri dari 4 kelas yang berjumlah 170 siswa dan angkatan 2005/2006 yang 
terdiri dari 5 kelas yang berjumlah 198 siswa. Dalam penganalisisan data 
digunakan uji-t sebagai alatnya. Untuk dapat diuji-t, maka sampel harus 
berpasangan. Jumlah sampel siswa yang menggunakan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) dan kurikulum non KBK harus seimbang. Untuk itu sampel 
yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 40 siswa yang menggunakan 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 40 siswa yang menggnakan kurikulum 
non KBK. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh t-hitung  > t tabel sebesar 2,969 
dengan taraf signifikansi 5%. Dari perbedaan tersebut siswa yang menggunakan 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih baik prestasi belajaranya daripada 
siswa yang menggunakan kurikulum Non KBK. Hal ini ditunjukan dengan 
besarnya nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetesi 
(KBK) (  ) adalah 206,58 lebih besar daripada nilai rata-rata siswa yang 
menggunakan kurikulum Non KBK  (   ) sebesar 198,75. Namun jika uji t 
dilakukan permata pelajaran ternyata hanya pada mata pelajaran Bahasa Inggris 
saja yang sesuai dengan hipotesis.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: Ada 
perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang menggunakan 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK, hal ini 
ditunjukan dari uji-t dengan t hitung sebesar 2,969 > t tabel sebesar 2,02 dengan 
dk = 78 dan taraf signifikansi 5%. Prestasi belajar siswa yang menggunakan 
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih baik daripada siswa yang 

1X
−

2X
−
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menggunakan kurikulum Non KBK.  Namun jika uji t dilakukan Per Mata 
Pelajaran ternyata hanya pada mata pelajaran Bahasa Inggris saja dengan t hitung 
sebesar 2,475 > t tabel sebesar 2,02. Sedangkan pada mata  pelajaran Bahasa dan 
Sastra Indonesia tidak ada perbedaan yaitu dengan t hitung 1,788 < t tabel 2,02, 
dan pada mata pelajaran Matematika juga tidak ada perbedaan dengan t hitung 
2,002 < t tabel 2,02. 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran : Bagi siswa 
diharapkan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar agar   pencapaian prestasi 
dapat lebih baik lagi dan ini diperlukan kejasama yang baik antara siswa, guru, 
dan orang tua siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai  isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disekolah untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kurikulum ada dua macam yaitu kurikulum baku dan kurikulum 

pengembangan. Kurikulum baku yaitu kurikulum pokok atau wajib yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan harus dilaksanakan. Sedangkan kurikulum 

pengembangan adalah kurikulum yang pelaksanaannya tergantung pada 

kondisi sekolah yang bersangkutan. 

Dalam proses pembelajaran selama ini siswa SMA telah mengalami 

dua kurikulum yang berbeda yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 

kurikulum Non KBK. 

Kurikulum lama (kurikulum 1994) menitik beratkan pada pencapaian 

tujuan (objective-based curriculum) yaitu penguasaan materi pelajaran, 

sehingga dala kegiatan belajara mengajar siswa bersifat pasif yaitu siswa 

sebagai penerima informasi yang disampaikan oleh guru dan guru disini 

sebagai pusat pembelajaran, dan pembelajarannyapun bersifat abstrak dan 

teoritis sehingga siswa tidak mencapai tingkat pemahama yang tinggi. Oleh 

sebab itu pencapaian tujuan belajar hanya terbatas pada penguasaan materi 

saja, siswa disini tidak mampu menghubungkan antara yang sedang dipelajari 
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dan bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan 

sehari-hari. 

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menitik beratka pada 

pencapaian kompetensi  (Competency-based curriculum) sehingga disini 

siswa dituntut untuk aktif dan mandiri dalam kegiatan belajar yaitu siswa 

menggunakan kemampuan berfikir kritis dan terlibat penuh dalam 

mengupayakan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan guru disini 

berperan sebagai fasilitator bagi siswa karena proses pembelajaran berpusat 

pada siswa. Oleh sebab itu pencapaian tujuan belajar tidak hanya mencakup 

pada aspek kognitif saja tetapi juga pada aspek psikomotor dan afektif karena 

siswa tidak hanya menguasai materi pelajaran tetapi juga mampu mengkaitkan 

dan mempraktekan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 

dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menuntut guru yang berkualitas 

dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningktkan 

kualitas pendidikan. 

Menurut teori karakteristik sebuah kurikulum aka berkonsekuensi 

pada pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Pendekatan tersebut akan 

menentukan hasil belajar siswa. Pada dasarnya pendekatan atau strategi 

belajar apapun dapat diterapkan sepanjang pendekatan tersebut relevan 

dengan misi kurikulum yang digunakan. Misalnya pendekatan CTL, CBSA, 

Quantum Learning, PAKEM dn sejenisnya karena sebenarnya jiwa dari 

pendekatan-pendekatan itu sama yaitu ” bagaimana menghidupkan kelas”. 

Kelas yang hidup adalah kelas yang memberdayakan siswa atau berfokus pada  
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siswa jadi yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar adalah sisaw bukan 

guru, guru hanya sebagai faasilitator yang mengantarkan siswa agar siswa 

mampu mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pendekata kontekstual 

(CTL) menjadi pilihan karena pendekatan ini mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri sehingga siswa 

diharapakan belajar melalui ” mengalami” bukan menghafal. Sedangkan 

dalam kurikulum Non KBK (kurikulum 1994) pendekatan yang sering 

digunakan adalah ceramah sehingga disini yang aktif dalam proses belajar 

mengajar adalah guru, gurulah yang aktif mencari bahan pelajaran untuk 

disampaikan kepada siswa, sedangkan siswa hanya sebagai penerima 

informasi dari apa yang disampaikan oleh guru, sehingga disini tingkat 

pengetahuan yang dimiliki siswa hanya sebatas menghafal, siswa tidak 

mampu nengaplikasikan pengetahuanyang dimilikinya dala kehidupan sehar-

hari. 

Perbedaan konkret kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 

kurikulum Non KBK terletak pada aspek filosofi, aspek tujuan, aspek materi 

pembelajaran, aspek proses pembelajaran, dan aspek cara penilaian. Dilihat 

dari aspek filosofi, kurikulum berbasis kompetensi (KBK) fokus pada aspek 

kognitif, psikomotor dan afektif sedangkan kurikulum Non KBK hanya fokus 

pada aspek kognitif saja. Dilihat dari aspek tujuannya dalam kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) diharapkan siswa mencapai kompetensi tertentu 

oleh karena itu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ini mencakup sejumlah 

kompetensi  dan seperangkat tujuan pembelajaran yang pencapaiannya dapat 

diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu 
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kriteria keberhasilan sedangkan dalam kurikulum Non KBK tujuannya adalah 

siswa menguasai materi pelajaran sehingga disini siswa tidak mencapai 

tingkat pemahaman yang tinggi dalam proses belajar mengajar. Jika dilihat 

dari aspek materi pembelajarannya maka dalam kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) materi pembelajaran ditientukan oleh sekolah berdasarkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, jadi disini kurikulum dijadikan 

sebagai pedoman, sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi 

sekolah yang bersangkutan sedangkan dalam kurikulum Non KBK materi 

pembelajaran ditentukan oleh pemerintah pusat, pihak sekolah tinggal 

melaksanakan apa yang tercantum dalam kurikulum. Dan dilihat dari proses 

pembelajarannyapun antara yang kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 

kurikum Non KBK juga berbeda, dalam KBK proses pembelajarannya 

bersifat individual yaitu mempertimbangkan kecepatan siswa yang tidak sama 

dan siswa sebagai subjek pendidikan dan guru sebagai fasilitator, sedangkan 

dalam kurikulum Non KBK proses pembelajarannya bersifat klasikal dengan 

tujuan menguasai materi pelajaran dan guru sebagai pusat pembelajaran. 

Sedankan dari cara penilainnya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

menggunakan acuan kriteria dan kurikulum Non KBK menggunakan acuan 

norma.  

Tentu saja diduga perbedaa tersebut akan menghasilkan hasil yang 

berbeda pula. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “STUDI KOMPARASI ANTARA PRESTASI 

BELAJAR SISWA YANG MENGGUNAKAN KURIKULUM BERBASIS 

KOMPETENSI (KBK) DAN KURIKULUM NON KBK DI SMA NEGERI I 

KALIWUNGU” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

SMA Negeri I Kaliwungu merupakan salah satu sekolah yang 

menngunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Non KBK. 

Namun demikian banyak perbedaan antara yang Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) dan Non KBK baik dari aspek filosofi, apek tujuan, aspek 

materi pembelajaran, proses pembelajaran dan cara  penilaiannya. 

Dilihat dari proses pembelajarannya Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

guru berfungsi sebagai fasilitator dan yang menjadi subjek pendidikan adalah 

siswa sedangkan dalam kurikulum Non KBK siswa cenderung pasif dan disini 

guru sebagai pusat pembelajaran. 

Dilihat dari prestasi belajarnya, siswa yang mengg8unakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) di SMA Negeri I Kaliwungu dapat dikatakan 

sudah baik karena sudah memenuhi standar kelulusan, Pada mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia nilai rata-rata siswa diatas 70,00 dan nilai rata-

rata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika adalah diatas 65,00. Sedangkan 

dalam kurikulum Non KBK nilai rat-rata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia juga ditas 70,00 sedangkan pada pelajaran Bahasa Inggris dan 

Matematikanilai rata-ratanya diatas 60,00 dan inipun dapat dikatakan sudah 

baik karena kriteria ketuntasan belajar antara yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK  itu berbeda, Jadi 

prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum Non KBK dapat dikatakan sudah baik. 
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1.3 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah ”Adakah Perbedaan antara prestasi belajar siswa yang 

menggunakan  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Non 

KBK di SMA Negeri I Kaliwungu?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

”Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara  prestasi belajar siswa yang 

menggunakan  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Non 

KBK di SMA Negeri I Kaliwungu”. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari salah penafsiran 

pada istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar 

Yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah kemampuan yang dapat 

dicapai individu setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemudian 

diwujudkan dalam nilai raport khususnya mata pelajaran yang di-UAN 

kan yaitu mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan 

Matematika  pada siswa kelas XI SMA Negeri I Kaliwungu. 
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2. Kurikulum Non KBK 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar disekolah (Depdikbud, 

1994:1). Yang dimaksud Kurikulum Non KBK dalam penelitian ini adalah 

Kurikulum 1994  

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang menekankan 

pada pencapaian kompetensi tertentu berdasarkan standar kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

   

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Civitas Akademika 

Sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan            

mengenai KBK dan perbedaannya dengan kurikulum non KBK 

(kurikulum 1994). 

b. Peneliti lebih lanjut 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang 

pelaksanaan KBK dan perbedaanya dengan kurikulum-kurikulum 

sebelumnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

siswa. 
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2. Manfaat praktis 

a. Tim pengembang kurikulum SMA di Kabupaten Kendal 

Dapat memberikan masukan kepada tim pengembang kurikulum SMA 

di Kabupaten Kendal agar dapat menyusun kurikulum yang tepat dan 

sesuai agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Guru SMA Negeri I Kaliwungu 

Dapat memberikan informasi kepada guru SMA Negeri I Kaliwungu 

mengenai KBK dan bagaimana pelaksanaanya seta pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar siswa. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan kemudahan 

bagi pembaca dalam memahami isi skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab 

yaitu: 

Bab satu adalah pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian , penegasan istilah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab dua adalah landasan teori penelitian, berisi tinjauan pustaka yang 

meliputi landasan teoritis prestasi belajar, kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK), kurikulum Non KBK, kedudukan kurikulum dalam menentukan 

proses belajar dan prestasi belajar siswa, perbedaan kurikulum berbasisi 

kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK, penelitian terdahulu yang 

relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 
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Bab tiga adalah metode penelitian, meliputi populasi dan sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data dan tehnik analisis data. 

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini 

dijabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab lima adalah penutup, berisi mengenai simpulan dan saran. 



1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Prestasi belajar 

2.1.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi merupakan suatu hal yang penting 

dalam kehidupan manusia. Manusia selalu berusaha mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar tidak 

hanya sebagai indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga 

sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. Selain itu prestasi juga 

berfungsi sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proes belajar 

mengajar. 

Sementara prestasi belajar menurut Tu’u (2004: 75) adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai test atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. 

Prestasi Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 

Berdasarkan uraian di atas maka prestasi belajar dapat diartikan 

sebagai hasil dalam proses pembelajaran disekolah  yang ditunjukan dengan 

10 
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nilai test yang dilaporkan dalam bentuk raport. Dengan demikian, adanya 

prestasi belajar dalam kehidupan manusia pada tingkat dan jenis tertentu 

dapat memberikan kepuasan pada tingkat tertentu pula. Fungsi utama dari 

prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas da kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai anak didik. 

2. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai 

umpan balik (feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. 

Asumsinya adalah bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam artian 

bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan anak didik di masyarakat. Asumsinya adalah bahwa 

kurikulum yang digunakan releva pula dengan kebutuhan pembangunan 

masyarakat. 

4. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap anak didik 

( Arifin, 1991: 3). 
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Menurut Cronbach dalam bukunya Arifin (1991:3) kegunaan prestasi belajar 

banyak ragamnya antara lain: 

1. Sebagai umpan balk bagi pendidik dalam mengajar. 

2. Untuk keperluan diagnostik. 

3. Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan. 

4. Untuk keperluan seleksi. 

5. Untuk keperluan penempatan atau penjurusan. 

6. Untuk menentukan isi kurikulum. 

7. Untuk menentkan kebijaksanaan sekolah. 

Jika dilihat dari beberapa fungsi prestasi belajar maka betapa 

pentingnya kita mengetahui prestasi belajar anak didik, baik secara 

perseorangan maupun secara kelompok, sebab fungsi prestasi belajar tidak 

hanya sebagai indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu tetapi juga 

sebagai indikator kualitas institusi tertentu dan untuk perbaikan kurikulum. 

 

2.1.2 Pengertian Belajar 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan oleh seseoarang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2). 
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Pengertian belajar menurut Morris L. Bigge dalam bukunya Darsono 

(2001:3) adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseoarang yang 

tidak diwariskan secara genetik. Perubahan itu terjadi pada pemahaman 

(insight), perilaku, persepsi, motivasi atau campuran dari semuanya secara 

sistematis sebagai akibat pengalaman dalam situasi tertentu. 

Menurut WS. Winkel dalam bukunya Darsono (2001:4) belajar 

adalah suaatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungannya, yangn menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap. 

Sedang menurut Djamarah dan Zain (2002:11) belajar adalah 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan 

adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, 

keteraampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme 

atau pribadi. 

Dari pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang 

ditunjukan dengan adanya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

sebagai akibat pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

1. Faktor-faktor intern 

a. Faktor jasmaniah 
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1) Faktor Kesehatan 

Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 

mengushakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara 

selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, 

belajar, istirahat, tidur, makan, olah raga, rekreasi, dan ibadah. 

2) Cacat Tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang 

cacat belajarnya juga terganggu. 

b. Faktor psikologis 

1) Inteligensi 

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam 

situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat inteligensi 

yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai 

tingkat inteligensi yang rendah. 

2) Perhatian 

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. 

3) Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. 

4) Bakat 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik. 



 15

5) Motif 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik. 

6) Kematangan 

Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). 

7) Kesiapan 

Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar karena jika 

siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik. 

c. Faktor kelelahan 

Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan 

sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

2. Faktor Ekstern 

a. Faktor Keluarga 

1) Cara orang tua mendidik 

Disini bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang 

penting, anak/siswa yang mengalami kesukaran dalam belajar 

dapat ditolong dengan memberikan bimbingan belajar yang 

sebaik-baiknya. 

2) Relasi antar anggota keluarga 

Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian 

dan kasih saying, disertai dengan bimbingan dan bila perlu 

hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri. 
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3) Suasana rumah 

Agar anak dapat belajar denagn baik perlulah diciptakan suasana 

rumah yang tenang dan tenteram. 

4)  Keadaan Ekonomi Keluarga 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang 

belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku dan 

lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 

5) Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak 

sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah. 

6) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar.  

b. Faktor Sekolah 

1) Metode Mengajar 

Agar siswa dapat belajar dengan baik maka metode mengajar 

harus diusahakan tepat, efisien, dan seefektif mungkin.  

2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa, Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan 

bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. 
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3) Relasi Guru Dengan Siswa 

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab 

menyebabkan proses belajar mengajaar kurang lancar. 

4) Relasi siswa dengan Siswa 

Menciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, agar 

dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

5) Disiplin Sekolah 

Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin di dalam 

belajar baik didalam sekolah, di rumah dan di perpustakaan. 

6) Alat Pelajaran 

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah 

perlu agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa 

dapat menerima pelajaran dengan baik serta dapat belajar 

dengan baik pula. 

7) Waktu Sekolah 

Memilih waktu yang tepat akan memberi pengaruh yang positif 

terhadap belajar. 

8) Standar Pelajaran diatas Ukuran 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengaan 

kemampuan siswa masing-masing. 

9) Keadaan gedung 

Keadaan gedung sekolah harus baik agar tidak menganggu 

kegiatan belajar-mengajar. 
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10) Metode Belajar 

Siswa perlu belajar secara teratur setiap hari, dengan pemberian 

waktu yang baik, memilih cara belajar yang tepat dan cukup 

istirahat akan meningkatkan hasil belajar. 

11) Tugas Rumah 

Diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang 

harus dikerjakan dirumah, sehingga anak tidak mempunyai 

waktu lagi untuk kegiatan yang lain. 

c. Faktor Masyarakat. 

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

supaya jangan sampai mengganggu belajarnya. 

2) Mass Media 

Siswa perlu mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup 

bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik baik di dalam 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

3) Teman Bergaul 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlu diusahakan 

agar siswa memiliki teman bergaul yang baik. 

d. Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Kehidupan maasyarakat disekitar siswa juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa, sehingga perlu diusahakan menciptakan 

lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang positif 

terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. 
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2.1.4 Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran disekolah. 

Yang dimaksud prestasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Bahasa Inggris, dan Matematika yaang menggunakan kurikulum KBK dan 

Non KBK yang ditunjukan dengan nilai raport  akhir semester II.  

 

2.2 Tinjauan Tentang Kurikulum 

2.2.1 Pengertian Kurikulum 

Kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran dan materi 

yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah tertentu 

(darsono, 2001: 126). Menurut Macdonal dalam bukunya darsono (2001: 

127) Kurikulum adalah rencana kegiatan untuk menuntun pengajaran. 

Menurut Winecoft (1988) dalam bukunya dimyati & Mudjiono 

(2002:266) Kurikulum adalah suatu rebncana yang dikembangkan untuk 

mendukung proses mengajar/ belajar didalam arahan dan bimbingan 

sekolah, akademi atau universitas dan para anggota stafnya. 

Menurut UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi  

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 
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Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai iai dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disekolah untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 

2.2.2 Landasan Pengembangan Kurikulum 

Agar pengembangan kurikulum dapat berhasil sesuai dengan yang 

diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-

landasan pengembangan kurikulum yaitu: 

1. Landasan filosofis 

Landasan filosofis pengembangan kurikulum di indonesia yaitu 

nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia 

seutuhnya yaitu Pancasila. 

2. Landasan Sosial-Budaya-Agama 

Realitas sosial budaya-agama yang ada dalam masyarakat 

merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan 

sebagai landasan pengembangan kurikulum. 

3. Landasan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni 

Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi 

lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 

4. Landasan Kebutuhan Masyarakat 

Adanya falsafah hidup, perubahan sosial budaya agama, 

perubahan IPTEKS dalam suatu masyarakat akan merubah pula 
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kebutuhan masyarakat. Selain itu kebutuhan masyarakat juga 

dipengaruhi oleh kondisi dari masyarakat itu sendiri. 

5. Landasan Perkembangan Masyarakat 

Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses 

pendidikan yang sesuai (Dimyati & Mudjiono, 2002: 268-272). 

 

2.2.3 Komponen Kurikulum 

Menurut Darsono (2001: 136) Komponen kurikulum terdiri dari: 

1. Komponen Tujuan 

Dalam kurikulum tujuan merupakan arah atu sasaran yang hendak 

dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap perencanaan 

kurikulum terlebih dahulu harus merumuskan apa yang hendak dicapai. 

Sesudah itu haruslah diidentifikasikan dan diselidiki materi pelajaran dan 

kegiatan belajar yang diperlukan bagi pencapaian tujuan. 

2. Komponen Materidan Pengalaman Belajar 

Komponen ini berkitan dengan apa yang akan diajarkanagar peserta 

didik memperoleh pengalaman belajar yang relevan dan ini diperlukan 

kecakapan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan 

metode dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan 

tujuan pelajaran yang direncanakan. 

3. Komponen Organisasi 

Komponen ini berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disusun 

atau diorganisasikan sehingga peserta didik secara lancar memperoleh 
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pengalaman belajar yang relevan untuk mencapai tujuan yang hendak 

dicapai. 

4. Komponen Evaluasi  

Perluasan kegiatan pengembangan kurikulum merangsang 

timbulnya tuntutan untuk mengevaluasi program-program pendidikan. 

 

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar menghasikan 

kurikulum yang diharapkan. Prinsip-pronsip itu adlah: 

1. Prinsip Relevansinya 

Kurikulum dan pengajaran harus relevan dengan lingkungan hidup peserta 

didik, kemajuan iptek, tuntutan dunia pekerjaan, niai-nilai  sosial, tingkat 

perkembangan peserta didik dan tujuan pendidikan  nasional. 

2. Prinsip Efisiensi 

Prinsip ini berkaitan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, 

biaya, sarana yang dipakai dengan hasil yang diperoleh. 

3. Prinsip Kontinuitas 

Upaya pengembangan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus-

menerus, secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kemajuan 

masyarakat dan iptek. 

4. Prinsip Fleksibilitas 

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum hendaknya dilakukan 

secara fleksibel mengingat situsi dan kondisi lingkungan peserta didik, 

kemampuan guru, sarana dan prasarana yang  ada. 
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5. Prinsip Orientasi pada Tujuan 

Sesuai dengan pendekatan sistem, pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum harus terarah pada pencapaian tujuan yang telah digariskan. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Kurikulum Non KBK ( Kurikulum 1994) 

2.3.1 Pengertian Kurikulum 1994 

Menurut GBPP 1994 yang dimaksud Kurikulum yaitu seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Kegiatan belajar Mengajar. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa  

Kurikulum 1994 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disekolah untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 

2.3.2 Karakteristik Kurikulum 1994 

Kurikulum 1994 memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Menekankan pada penguasaan materi pelajaran  

Dalam kurikulum 1994 tujuan pembelajarannya adalah bahwa siswa 

mampu menguasai materi pelajaran yang diberkan oleh guru. 

2. Materi pembelajaran ditentukan oleh pemerintah 

Pihak sekolah tinggal melaksanakan apa yang tercantum dalam 

kurikulum karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah pusat dan 

disini materi pelajaran untuk semua sekolah adalah sama. 
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3. Berpussat pada Guru 

Dalam kegiatan belajar mengajar gurulah yang aktif menyampaikan 

bahan pelajaran (guru sebagai pusat pembelajaran), disini siswa tidak 

perlu susah-susah mencari bahan pelajaran karena semuanya sudah 

dipersiapkan oleh guru, siswa tinggal menerima apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga siswa disini bersifat pasif. 

4. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang monoton (kurang bervariasi) 

Dalam kurikulum 1994 biasanya metode yang digunakan adalah metode 

ceramah, padahal tidak semua materi pelajaran tepat disampaikan 

dengan metode ceramah tersebut 

5. Penilaian menekankan pada aspek kognitif 

Dalam kurikulum 1994  penilaiannya lebih menekankan pada aspek 

kognitif dan kurang memperhatikan aspek psikomotor dan aspek afektif, 

karena proses pembelajarannyaa bersifat hafalan sehingga siswa tidak 

mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. 

 

2.3.3  Pelaksanaan Kurikulum 

Ada beberapa sistem didalam pelaksanaan Kurikulum 1994, diantaranya: 

a. Sistem Catur wulan (cawu) 

Dalam kurikulum 1994 dikenal sistem catur wulan yaitu dalam satu 

tahun pelajaran terdiri dari tiga catur wulan, tapi setelah 

disempurnakan digunakan sistem semester sama seperti dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. 
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b. Sistem guru Mata Pelajaran  

Bahwa dalam pembelajarannya setiap mata pelajaran dipegang oleh 

guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

c. Bahasa Pengantar Bahasa Indonesia 

Dalam Kurikulum 1994 Bahasa pengantar yang digunakan adalah 

Bahasa Indonesia. 

d. Sistem klasikal 

Dalam Kurikulum 1994 pembelajarannya bersifat klasikal dengan 

tujuan menguasai materi pelajaran. 

e. Sistem Perbaikan dan Pengayaan 

Bagi siswa yang sudah mendapat prestasi yang bagus maka biasanya 

guru memberikan pengayaan, sedangkan bagi siswa yang nilainya 

masih kurang maka guru melakukan remdi, supaya nilainya bagus.  

 

2.4 Tinjauan Tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  

2.4.1 Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan pergeseran dari 

isi (apa yang tertuang) kekompetensi (bagaimana harus berfikir, belajar dan 

melakukan) dalam kurikulum. Dengan demikian KBK merupakan format 

yang menetapkan kompetensi yang diharapkan dicapai siswa dalam setiap 

tingkat dan menggambarkan langkah kemajuan siswa menuju kompetensi 

yang lebih tinggi. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi tamatan, 

kompetensi umum, serta kompetensi dasar (Sudibyo, Makalah). 
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Menurut Mulyasa (2003: 39) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar 

performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, 

berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 

Menurut Sam dan Tuti (2005: 201) Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) adalah perangkat rencana daan pengaturan tentang kompetensi dan 

hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar 

dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan 

kurikulum sekolah. 

Departemen Pendidikan Nasional (2002:3) mengemukakan, 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah perangkat rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, 

penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya 

pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. 

Dari beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

Kurikulum  Berbasis Kompetensi (KBK) adalah sebuah konsep kurikulum 

yang menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu berdasarkan standar 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

 

2.4.2 Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Departemen Pendidikan Nasional (2002) dalam bukunya Mulyasa 

(2003: 42) mengemukakan bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 



 27

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual 

maupun secara klasikal. 

2. Berorientasi pada hasil belajar (learnings outcome) dan keberagaman. 

3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi. 

4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainya 

yang memenuhi unsur edukatif. 

5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 

Sedangkan menurut Nurhadi karakteristik utama Kurikulum Berbasis 

Kompetensi adalah sebagai berikut: 

1. Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi  

2. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam dan disesuaikan dengan potensi 

siswa (norrmal, sedang, dan tinggi) 

3. Berpusat pada siswa 

4. Berorientasi pada proses dan hasil  

5. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat 

kontekstual. 

6. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan ( siswa dapat belajar 

dari apa saja). 

7. Buku pelajara bukan satu-satunya sumber belajar. 

8. Belajar sepanjang hayat: 

- Belajar mengetahui ( Learning how to know) 

- Belajar Melakukan (Learning how to do) 
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- Belajar Menjadi diri sendiri (Learning how to be) 

- Belajar hidup dalam keberagaman (Learning how to live together) 

Menurut Mulyasa (2003:43) Karakteristik Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) yaitu: 

1. Sistem belajar dengan modul 

Tujuan utama sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, 

maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. 

2. Menggunakan Keseluruhan Sumber Belajar 

Suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran 

antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, 

baik oleh guru maupun peserta didik. Dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) guru tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama 

dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan 

dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. 

3. Pengalaman Lapangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lebih menekankan pada 

pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru 

dengan peserta didik. 

4. Strategi Belajar Individual Personal 

KBK mengusahakan strategi belajar individual personal. Belajar 

individual berdasarkan tempo belajar peserta didik, sedangkan belajar 

personal adalah interaksi edukatif berdasarkan keunikan peserta didik: 
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bakat, minat, dan kemapuan (personalisasi). KBK tidak akan berhasil 

secara optimal tanpa individualisasi dan personalisasi. 

5. Kemudahan Belajar 

Kemudahan belajar dalam KBK diberikan melalui kombinasi 

antara pembelajaraan individual personal dengan pengalaman lapangan 

dan pembelajaran secara tim (team teaching). 

6. Belajar Tuntas 

Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan didalam kelas, dengan asumsi bahwa di dalam kondisi 

yang tepat semua peserta didik akan mapu belajar dengan baik dan 

memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang 

dipelajari. 

Dari bebeapa pendapat diatas pada intinya sama hanya cara 

penjabarannya saja yang berbeda 

 

2.4.3 Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

1. Bahasa Pengantar 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar 

dalam pendidikan nasional. Bahasa Daerah ddapat digunakan sebagai 

bahasa pengantar dalam tahap awal peeendidikan apabila diperlukan 

dalam penyampaian dan/atau keteramplan tertentu. Bahasa Asing dapat 

digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan penddikan tertntu 

untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. 
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2. Intrakurikuler 

Kegiatan intrakurikuler selama satu tahun pelajaran mengacu pada 

efisiensi, hak-hak peserta didik. Setiap tahun pelajaranmemuat hari 

efektif belajar antara 200 sampai dengan 240 minggu. Penetapan hari 

efektif belajar dilakukan setelah mempertimbangkan hari libur nasional/ 

keagamaan sesuai peraturan perundangan-undangan. 

3. Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan 

untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dalam pelajaran 

dengan lokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan pada 

kebutuhan, seperti kegiatan kepramukaan, koperasi, usaha kesehatan 

sekolah, olah raga dan palang merah. 

4. Remedial, Pengayaan dan Akselerasi 

Sekolah perlu memberikan perhatian khusus bagi peserta didik 

yang mendapat kesulitan belajar dengan melalui kegiatan remedial. 

Peserta didik yang cemerlang diberi kesempatan untuk tetap 

mempertahankan kecepatan belajarnya yang diatas rata-rata dengan 

melalui kegiatan pengayaan. 

Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga 

peserta didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata dapat 

menyelesaikan kompetensi dasar lebih cepat dari masa belajar yang 

ditentukan.Akselerasi dapat dilakukan dengan bantuan modul atau 

lembar kerja yang disediakan oleh sekolah. 
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5. Bimbingan dan Konseling 

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling 

kepada peserta didik yang menyangkut tentang pribadi, sosial, belajar 

dan karier.  

6. Nilai-nilai Pancasila 

Nilai-nilai Panacasila ditanamkan melalui berbagai kegiatan 

sekolah. Waktu dan cara untuk menanamkan niali-nilai luhur Pancasila 

diatur oleh sekolah  

7. Budi Pekerti 

Pendidikan budi pekerti dilaksanakan setiap saat selama kurun 

waktu berlangsungnya kegiatan pembelajaran dalam kelas atau 

kegiatan-kegiatan sehari-hari lainnya dilingkungan sekolah dengan 

melibatkan seluruh masyarakat sekolah (School society). 

8. Tenaga Kependidikan 

Guru yang mengajar disekolah menengah adalah guru mata 

pelajaran. Tugas utama pengawas seyogyanya memberikan bantuan 

profesional kepada para guru dan kepala sekolah. Dalam melaksanakan 

tugas pengawas sebaiknya menerapkan hubungan kerja yang bersifat ” 

teman sejawat” agar mereka saling terbuka sehingga permasalahan dapat 

muncul kepermukaan untuk kemudian dicarikan pemecahannya. 

9. Sumber dan Sarana Belajar 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

digunakan buku pelajaran, saran dan alat belajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.  
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2.5 Kedudukan Kurikulum Dalam Menentukan Proses Belajar dan 

Prestasi Belajar Siswa 

Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam 

setiap bentuk dan model pendidikan. Tanpa adanya kurikulum sulit rasanya 

bagi para perencana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

diselenggarakannya. 

Dalam seluruh proses pendidikan, kurikulummemiliki kedudukan 

sentral. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan dami 

tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Selain itu kurikulum juga merupakan 

rencana pendidikan yang akan memberi pedoman dan pegangan tentang 

jenis, lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan (Syaodih, 1997:4). 

Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar seorang guru 

harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang akan diajarkan kepada 

siswanya yaitu dengan berpedoman pada kurikulum yang digunakan 

sehingga guru dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan 

dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, dan hasil yang ingin dicapai. Setelah 

proses belajar mengajar berlangsung maka dapat dilihat prestasi belajar 

siswa. Prestasi belajar siswa ini dapat digunakan sebagai indikator 

keberhasilan suatu kurikulum. Makin tinggi prestasi belajar yang dicapai 

siswa maka makin berhasil kurikulum tersebut.  
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2.6 Tinjauan Tentang Perbedaan Kurikulum 1994 dan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) 

2.6.1 Aspek Filosofi 

1. Kurikulum 1994 

a. Struktur keilmuan yang hasilnya berupamateripelajaran 

b. Dikembangkan tujuan kurikuler, TPU, DAN TPK 

c. Fokus pada aspek kognitif 

2. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

a. Kompetensi lulusan 

b. Standar kompetensi  

- Struktur keilmuan, karakteristik mata pelajaran 

- Perkembangan psikologi siswa karakteristik siswa 

- Standar kompetensi negara lain 

- Perkembangan dan tuntutan 

c. Kompetensi dasar 

d. Indikator pencapaian kompetensi 

e. Materi pokok 

f. Pengalaman belajar siswa 

g. Sistem penilaian berkelanjutan 

h. Alokasi waktu sesuai kedalam materi 

i. Sumber bahan/ alat 

j. Fokus pada kognitif, Psikomotor, dan afektif 
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2.6.2 Aspek Tujuan 

1. Kurikulum 1994 

a. Sswa menguasai materi pelajaran 

b. bahan ajar berdasar pada TPU dan TPK 

c. Tujuan berdasarkan pada tujuan institusional, tujuan kurikuler, TPU 

dan TPK. 

d. Menyiapkan siswa melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

a. Siswa mencapai kompetensi tertentu 

b. Bahan ajar memanfaatkan sumber daya didalam dan diluar sekolah 

c. Tujuan berdasar pada kompetensi yang ingin dicapai. 

d. Memberikan bekal akademik untuk melanjutkan kejenjang 

pendidikan tinggi. 

e. Mampu memecahkan masalah secara wajar dan menjalani hidup 

secara bermartabat. 

 

2.6.3 Aspek Materi Pembelajaran 

1. Isi / Materi pembelajaran Kurikulm 1994 

a. Materi pembelajaran ditentukan pemeritah 

b. Materi pelajaran sama untuk semua sekolah 

c. Target guru menyampaikan semua materi pelajaran 

d. Fokus pada aspek kognitif 

e. Disusun berdasarkan TPU dan TPK 
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2. Isi/ Materi pembelajaran  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

a. Materi pembelajaran ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar 

b. Pusat hanya menetapkan materi pokok (esensial) 

c. Target guru memberikan pengalaman belajar untuk mencapai 

kompetensi 

d. Fokus pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif 

e. Disusun berdasarkan karakteristik mata pelajaran, perkembangan 

peserta didik, dan sumber daya yang tersedia 

 

2.6.4 Aspek Proses pembelajaran 

1. Proses Pembelajaran kurikulum 1994 

a. Bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran  

b. Guru sebagai pusat pembelajaran  

c. Pembelajaran cenderung dilakukan dikelas 

d. Metode mengajar cenderung kurang bervariasi 

e. Pembelajaran mengejar target penyampaian materi 

2. Proses Pembelajaran kurikulum Berbasis kompetensi (KBK) 

a. Bersifat individual (mempertimbangkan kecepatan siswa yang tidak 

sama) 

b. Guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek pendidikan 

c. Pembelajarn dilakukan didalam dan diluar kelas 

d. Metode mengajar bervariasi 
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e. Pembelajaran berdasar pada kompetensi dasar yang harus dicapai 

f. Ada program remedial dan pengayaan. 

 

2.6.5 Aspek Cara Penilaian 

1. Cara Penilaian Kuriklum 1994 

Cara penilaian dalam Kuriklum 1994 adalah sebagai berikut: 

a. Penilaiannya menggunakan Acuan Norma 

b. Penilaian menekankan pada kemampuan kognitif 

c. Penyusunan bahan penilaian didasarkan pada tujuan perkelas dan 

per semester 

d. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan berdasarkan perolehan 

nilai yang dapat diperbandingkan dengan niali siswa lainya 

e. Ujian hanya menggunakan tehnik paper and pencil test 

2. Cara Penilaian Kurikulm Berbasis Kompetensi (KBK) 

Adapun cara penilaian dalam Kurikulum Berbasis Kompetnsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan Acuan Kriteria 

b. Penilaian mencakup tiga aspek yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif 

c. Didasarkan pada materi eensial yang benar-benar relevan dengan 

kompetensi yang harus dicapai siswa 

d. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan berdaarkan kompetensi 

tertentu dan bukan didasarkan atas perbandingan dengan hasil 

belajar siswa yang lain 
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e. Ujian menggunakan berbagai tehnik (performance test, objective 

test, dll) dan metode penilaian portofolio 

 

2.7 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Prestasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Manusia selalu berusaha mencapai prestasi menurut bidang dan 

kemampuannya masing-masing. Prestasi belajar tidak hanya sebagai 

indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu tetapi juga sebagai 

indikator kualitas sebuah institusi pendidikan dan sebagai umpan balik bagi 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta untuk perbaikan 

suatu kurikulum yang sedang berlaku. 

Susanti (2005:80) menyimpulkan “Metode pembelajaran berbasis 

portofolio lebih efektif daripada metode konvensional dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa…”. Dari kesimpulan tersebut menunjukan bahwa metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

yaitu metode portofolio ternyata lebih efektif digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan metode 

konvensional yang sering digunakan dalam kurikulum Non KBK. 

Selain metode pembelajaran kurikulum juga mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Kristiani (2003: 78) menyimpulkan “ jumlah pengetahuan 

yang dimiliki siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum, 

makin banyak atau tinggi pengetahuan yang dimiliki siswa maka makin 

berhasil kurikulum. 
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Dari hasil kesimpulan tersebut menunjukan bahwa antara prestasi 

belajar dan kurikulum itu saling berhubungan. Kurikulum dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan proses belajarmengajar, dan proses belajar 

mengajar ini sangat menentukan prestasi belajar yang akan dicapai oleh 

siswa. Sedangkan prestasi belajar siswa disini dapat digunakan sebagai 

indikator keberhasilan suatu kurikulum dan juga untuk perbaikan suatu 

kurikulum.   

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa sendiri, maupun 

faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu misalnya 

lingkungan keluarga, kondisi sekolah, guru dan kurikulum sekolah. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

menuntut dunia pendidikan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan 

yang dapat dilihat dari adanya peningkatan prestasi siswa dalam belajar, 

sehingga nantinya lulusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan 

(outputnya) dapat bersaing dengan pihak luar diera globalisasi. 

Adanya pergantian kurikulum adalah salah satu upaya pemerintah 

untuk menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang telah berlaku sebelumnya 

yang dianggap masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Dengan adanya 

penyempurnaan-penyempurnaan kurikulum tersebut diharapkan mampu 

memperbaiki sistem pendidikan di negara kita yaitu Indonesia. 
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Dalam kurikulum 1994 proses pembelajarannya lebih berpusat pada 

guru, disini gurulah yang aktif menyampaikan informasi dan ilmu 

pengetahuan kepada siswa, sedangkan siswa sendiri bersifat pasif yaitu 

hanya mendengarkan dan menerima apa yang disampaikan oleh guru 

kepada mereka, sehingga hal ini akan dapat mematikan daya kreativitas 

yang dimiliki oleh siswa dan siswa kurang leluasa dalam 

mengaktualisasikan ide-idenya. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut siswa menguasai 

kompetensi yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi, sehingga disini 

siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa. 

Dengan demikian banyak perbedaan antara kurikulum 1994 dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) baik dari aspek filosofi, aspek 

tujuan, dan materi pembelajarannya. Dengan adanya perbedaan diantara 

kedua kurikulum tersebut apakah akan menimbulkan perbedaan pula  

terhadap prestasi yang akan dicapai siswa dalam proses pembelajarannya. 

Dari penjabaran diatas, secara sistematis kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka penulis berhipotesis 

sebagai berikut  “Ada perbedaan antara Prestasi Belajar Siswa Yang 

Menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Dan Kurikulum Non 

KBK (Kurikulum 1994) di SMA Negeri I Kaliwungu”  

  

 

 

Siswa 

Proses Belajar 
Mengajar 

1. Bersifat klasikal 
2. Guru sebagai pusat 

pembelajaran 
3. Metode mengajar 

kurang bervariasi 
4. Siswa menguasai 

materi tertentu 

Proses Belajar 
Mengajar 

1. Bersifat individual 
2. Siswa sebagai 

subjek pedidikan 
3. Metode mengajar 

bervariasi 
4. Siswa menguasai 

kompetensi tertentu 

Prestasi belajar 
Mata Pelajaran 

1. Bahasa dan sastra 
Indonesia 

2. Bahasa Inggris 
3. Matematika 

Dibandingkan

Prestasi belajar 
Mata Pelajaran 

1. Bahasa dan sastra 
Indonesia 

2. Bahasa Inggris 
3. Matematika 

Kurikulum non KBK 
(Kurikulum 1994) 

Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian  (Arikunto, 

1998;115). Sedang menurut Sudjana (1996:6) Populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atupun pengukuran, kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulaan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI angkatan tahun 2004/2005 yang terdiri dari 4 (empat) kelas yang 

menggunakan kurikulum 1994 dan Siswa Kelas XI angkatan 2005/2006 

yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang menggunakan KBK di SMA Negeri I 

Kaliwungu,  dan jumlah populasi seluruhnya adalah 368 siswa yang 

semuanya adalah sama-sama kelas XI. 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

1998:117) Sebagi wakil dari populasi maka sampel itu harus representative 

dalam arti karakteristik populasi hendaknya tercerminkan pula dalam 

sampel yang diambil. 
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Sampel dalam penelitian ini adalah  menggunakan tehnik simple 

random sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi 

dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam 

anggota populasi tersebut. Karena jumlah subjeknya lebih dari 100 orang 

maka penelitian ini menggunakan penelitian sampel dengan presisi 10%. 

Untuk menetukan ukuran sampelnya menggunakan rumus sebagai berikut: 

1N.d
Nn 2 +

=   

Keterangan: n  =  Jumlah Sampel 

N  =  Jumlah Populasi 

d  =  presisi yang ditetapkan (Riduwan, 2005: 65) 

n  = 
( ) 1%10.368
368

2 +
 

 = 63,78
68,4

368
= 80 siswa 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap 

dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukan variasi, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif (Arikunto, 1998:12). 

Dalam penelitian ini ada 2 macam variabel yaitu Variabel prestasi 

belajar siswa yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (X1) dan 

variabel prestasi belajar siswa yang menggunakan Kurikulum Non KBK 

(X2). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 

tentang identitas siswa yang menjadi sampel dan populasi. Dalam hal ini 

data yang diperoleh adalah daftar nama siswa XI dan Kelas XII dan 

daftar nilai raport mata pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia, Bahasa 

Inggris dan Matematika. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Arikunto, 1998:145). Metode wawancara ini digunakan 

untuk memperoleh informasi pengetahuan guru tentang kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK serta pelaksanaan 

dan bagaimana hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan 

menggunakann kurikulum tersebut. 

 

3.4 Tehnik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan 

antara prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK, maka analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data statistik. Ada dua jenis statistik 

yang digunakan dalam menganalisa data yaitu 1). Statistik deskriptif utuk 

melihat gambaran setiap variabel, 2). Uji t (t-tes) untuk menguji perbedaan 
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antara prestasi belajar siswa yangmenggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK. 

 

3.4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Untuk melihat gambaran dari variabel-variabel yang diteliti dapat 

dilihat dari hasil analisis deskripsi yang meliputi : distribusi mean dari setiap 

variabel.  

3.4.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara 

prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum Non KBK. Dalam pengujian ini digunakan statistik t-

tes: 

1. Uji t 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
Keterangan: 

1
−

X  =  Nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) 

2
−

X  =  Nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum Non KBK 

n =  jumlah data 

s =  standar deviasi 

t=

21

21

11
nn

s

XX

+

−
−−
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Daerah kritis dengan taraf nyata sebesar ∝= 0,05 secara dua 

arah. Jika t terdapat diluar daerah kritis, maka ada perbedaan yang 

signifikan antara prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) dan Non KBK dan sebaliknya. 

2. Standar Deviasi 

Untuk menentukan besar penyebaran prestasi belajar siswa yang 

menggunakan KBK dan Non KBK kita mencari standar deviasi dengan 

rumus:  

 

 

 

Keterangan: 

s2 =  Varians 

X1 =  Data ke-i 

−

X  =  Nilai rata-rata 

n  =  Jumlah data 

Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut:  

Ho:μ1=μ2  Artinya tidak ada perbedaan antara prestasi belajar siswa 

yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

dan Kurikulum Non KBK. 

Ha: μ1≠μ2  Artinya ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang 

menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan 

Kurikulum Non KBK. 

s2= ∑
+

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

n

i
XX

n 1

2

11
1  
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Terima Ho yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan jika 

–t1- ½ α(n1+n2-2) < t < t1- ½α(n1+n2-2)    

Uji t ini digunakan apabila kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama, apabila secara signifikan terjadi perbedaan varians, maka uji 

t yang digunakan adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

1
−

X  =  Nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) 

2
−

X  =  Nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum Non KBK 

S1
2

 =  Varians prestasi belajar siswa yang menggunakan KBK 

S2
2 =  Varians prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum 

Non KBK 

n =  Jumlah data (Sudjana, 2002: 239) 

t=

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−
−−
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis untuk melihat gambaran dari 

variabel-variabel yang diteliti yang meliputi distribusi mean dari setiap 

variabel dan prosentasenya. 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh banyak faktor salah 

satu diantaranya adalah kurikulum yang digunakan. Untuk mengetahui 

gambaran tentang prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi dan kurikulum Non KBK maka perlu adanya kriteria 

penilaian berdasarkan tinkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa yang 

diwujudkan dalam bentuk prosentase. 

 Tabel 1. Kriteria prestasi belajar siswa  

No. Prosentase Kriteria 

1. <100 % Istimewa 

2. 76% -99% Baik sekali 

3. 60% - 75% Baik 

4. < 59% Kurang 

      ( Djamarah & Zain, 2002:123) 
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Tabel 2. Kriteria prestasi belajar siswa yang menggunakan  

kurikulum  berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK. 

No. Mata Pelajaran KBK Non KBK Kriteria 

1. Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

72,70% 70% Baik 

2. Bahasa Inggris 66,68% 63,89% Baik 

3. Matematika 67,20% 64,72% Baik 

 

Berdasarkan kriteria penilaian yang tampak pada tabel 2. maka dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia dengan prosentase 72,70% dan yang menggunakan kurikulum 

Non KBK 70% termasuk dalam kriteria yang sama yaitu baik sehingga hal 

ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara 

prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum Non KBK. Namun berdasarkan hasil wawancara 

dengan responden I guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

mengatakan bahwa: 

”Di SMA Negeri I Kaliwungu menggunakan kurikulum berbasis 
kompetensi (KBK) dan tahun kemarin masih menggunakan kurikulum 1994 
untuk yang kelastiga. Pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran yang saya pegang bahwa prestasi belajar dengan kurikulum 
1994 itu lebih baik dibandingkan dengan KBK karena dalam KBK siswa 
dituntut untuk aktif mencari bahan pelajaran sendiri dan berusaha untuk 
mengembangkan apa yang sudah diperoleh. Bagi siswa yang  rajin dan aktif 
mereka dapat mencapai semua itu, tapi bagi siswa yang malas mereka tidak 
mau mencari bahan pelajaran yang dianjurkan sehingga mereka ketinggalan. 
Sedangkan kurikulum 1994 siswa langsung dapat menerima bahan pelajaran 
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yang diberikan oleh guru baik itu siswa yang rajin maupun siswa yang 
malas, sehingga memperoleh pelajaran yang sama. Jadi prestasinya itu 
bagus yang menggunakan kurikulum 1994” 

 
Pernyataan ini dipertegas pula oleh responden III yang juga guru 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang menjadi salah satu 

informan kunci dalam penelitian ini yaitu: 

”Prestasi belajar yang menggunakan kurikulum 1994 itu bagus 
khususnya Bahasa dan Sastra Indonesia hal ini ditunjukan bahwa selama ini 
siswanya lulus semua dan khususnya Bahasa Indonesia minim mendapat 
peringkat tiga sekabupaten Kendal” 

 
Sedangkan gambaran prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris, responden II yaitu guru mata pelajaran Bahasa Inggris 

mengatakan bahwa: 

”Disini menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 
Menurut saya prestasi yang dicapai siswa pada pelajaran Bahasa Inggris 
lebih bagus yang menggunakan KBK, karena kegiatan belajar mengajarnya 
bersifat praktis, disini anaknya lebih aktif yaitu anak langsunng praktek  
menggunakan Bahasa Inggris. Sedangkan yang kurikulum 1994 anak agak 
pasif dan sulit diaktifkan karena pembelajarannya bersifat teoritis dan 
materinya lebih luas” 

 
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh responden II diatas 

ternyata pada mata pelajaran Bahasa Inggris prestasi belajar siswa yang 

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih baik daripada 

siswa yang menggunkaan kurikulum Non KBK, hal ini ditunjukan bahwa 

nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) sebesar 66,68 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa 

yang menggunakan kurikulum Non KBK yaitu sebesar 63,89 dan keduanya 

juga termasuk dalam kriteria baik dengan prosentase 66,68% dan 63,89% 

sehingga disini sebenarnya antara prestasi belajar siswa yang menggunakan 
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kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK tidak ada 

perbedaan yang cukup signifikan, begitupun pada mata pelajaran 

Matematika antara yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum Non KBK juga termasuk dalam kriteria baik dengan 

prosentase 67,20% dan 64,72%. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

responden IV yang mengatakan bahwa: 

           ”Disini digunakan KBK, Pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa 
kalau menurut saya gimana ya? Menurut saya sama saja tergantung anaknya 
kalau memang anaknya pandai ya mau digunakan kurikulum apa saja akan 
tetap pandai dan hasilnya bagus, tapi kalau anaknya kurang pandai ya sama 
saja. Jadi disini prestasi siswa itu ditentukan oleh kemampuan dari anak itu 
sendiri” 
 

Dari pernyataan responden IV diatas bahwa prestasi belajar siswa 

tidak ditentukan oleh kurikulum yang digunakan tetapi ditentukan oleh 

kemampuan dari siswa itu sendiri. Namun demikian dari kedua kurikulum 

tersebut masing-masing mempunyai keistimewaan. Responden I 

menyatakan bahwa: 

”Keistimewaan apa ya? Ya disini siswa lebih kreatif karena siswa 
dianjurkan untuk mencari bahan pelajaran sendiri dari berbagai sumber dan 
siswa disini dituntut untuk mengembangkan kemampuan yang ada sehingga 
kegiatan belajar mengajar lebih efektif, sedangkan kalau keistimewaan 
kurikulum Non KBK ya prestasi belajar siswa yang dicapai oleh siswa lebih 
memuaskan dibandingkan dibandingkan dengan kurikulum yang baru yaitu 
KBK” 

 
Sedangkan Menurut responden II keistimewaan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) dan Non KBK adalah : 

    ”Keistimewaan KBK yaitu: 1) Penekanan pembelajaran lebih 
mengenal teks. 2) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan belajar 
mengajar lebih kompleks misalnya menggunakan kaset dan VCD. 3) 
Penilaian dalam KBK lebih rumit dan hal ini menyusahkan guru. 
Sedangkan keistimewaan kurikulum 1994 yaitu: 1) Penekanan 
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pembelajaran bersifat teoritis dan materinya lebih luas. 2) Peralatan yang 
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar lebih sederhana (apa adanya). 
3) Penilaiannya lebih mudah dan hal ini meringankan tugas guru” 

 
   Dari pernyataan diatas ternyata kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) sangat baik diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan hal 

ini ditunjukan bahwa nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan 

kurikulum Non KBK karena disini siswa dapat aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

   Tentang keistimewaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 

Non KBK responden III berpendapat sebagai berikut: 

”Sebenarnya KBK itu bagus tapi pada pelaksanaanya sama saja, 
karena KBK menuntut siswa untuk aktif namun ternyata siswa sulit untuk 
diaktifkan dan karena salah satu penyebabnya adalah jumlah siswa yang 
banyak, sehingga yang aktif hanya satu,dua orang saja” 

 
Pernyataan ini dipertegas pula oleh responden IV yang mengatakan 

bahwa: 

”Kalau KBK itu siswa dituntut  aktif dalam pembelajaran namun 
kenyataanya siswa tidak bisa demikian, siswa sulit untuk diaktifkan dan 
khususnya mata pelajaran Matematika tetap saja siswa butuh bimbingan 
ekstra apalagi kalau untuk jurusan IPS” 

 
Dari pernyataan yang diungkapkan oleh kedua responden diatas 

maka dapat diketahui  bahwa KBK itu bagus yaitu menuntut siswa untuk 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar namun dalam kenyataannya disini 

siswa sulit untuk diaktifkan. 
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Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sebernarnya kedua kurikulum itu berbeda dan masing-masing  mempunyai 

kelebihan dan kelemahan.    

 

4.1.2 Uji Hipotesis 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara 

prestasi belajar siswa yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) dan kurikulum non KBK (Kurikulum 1994) di SMA Negeri I 

Kaliwungu dan seberapa besar perbedaannya tersebut. Metode yang 

digunakan adalah dengan menggunakan siswa yang menngunakan 

kurikulum 1994 sebagai kelompok pembanding dan siswa yang 

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai kelompok 

eksperimen. 

 

4.1.2.1 Uji Hipotesis Mata Pelajaran Secara Bersama-sama 

Untuk melihat perbedaan antara kedua kelompok tersebut, dalam 

penelitian ini digunakan uji-t untuk melihat seberapa besar perbedaan 

prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum non KBK (kurikulum 1994). Dari uji-t apabila 

diperoleh t hitung dengan probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang 

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum non 

KBK (kurikulum 1994). 
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Data-data yang digunakan dalam pengujian adalah data yang berasal 

dari nilai akhir siswa kelas XI semester II pada mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. 

Sebelum dilakukan pengujian dengan uji-t maka harus diketahui 

rata-rata dan deviasi standar dari data yang diuji. Nilai rata-rata untuk siswa 

yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat dilihat 

pada tabel 3. Sedangkan nilai siswa yang menggunakan kurikulum non 

KBK (kurikulum 1994) dapat dilihat pada tabel 4. 

Langkah selanjutnya adalah mencari deviasi standar dari dua 

kelompok tersebut. Rumus untuk mencari deviasi standar yaitu: 

s2= ∑
+

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

n

i
XX

n 1

2

11
1  

 
Deviasi Standar digunakan untuk mengetahui penyebaran nilai-nilai 

yang diuji dengan nilai rata-rata. Perhitungan untuk mencari nilai rata-rata 

dan deviasi standar tampak pada tabel 5. Dari tabel tersebut diketahui rata-

rata nilai siswa yang menggunakan kurikulum berbasi kompetensi (KBK) 

( 1
−

X ) adalah 206,58 dengan varians  sebesar 144,15 dan deviasi standar 

adalah 12,01. Sedangkan rata-rata nilai siswa yang menggunakan kurikulum 

non KBK ( 2
−

X ) adalah 198,75 dengan varians 277,88 dan deviasi standar 

sebesar 16,670. 

Langkah-langkah yang ditempuh agar pengujian signifikan dapat 

dilakukan secara sistematis sebagai berikut: 
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1. Taraf signifikansi sebesar 5% (∂ = 0,05) yang berarti taraf signifikansi 

antara nilai siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) dan kurikulum non KBK ( kurikulum 1994) hasilnya dibawah 

5% dinyatakan masih wajar. Jika taraf signifikansi antara nilai siswa 

yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 

kurikulum non KBK (kurikulum 1994) diatas 5% berarti ada perbedaan 

yang signifikan. 

2. Pengujian dilakukan dua arah dengan derajat bebas 78 dan jumlah data 

yang diteliti adalah 80 siswa. 

3. Daerah kritis dengan taraf nyata sebesar ∂ = 0,05 secara dua arah t> 

2,02; atau t < 2,02. 

4. Uji t 

 t=

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−
−−

 

 

t = 969,2

40
88,277

40
15,144

75,19858,206
=

+

−
 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh t-

hitung sebesar 2,969 dan tidak terdapat dalam daerah kritis. Hal ini berarti 

ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK dan kurikulum non KBK (kurikulum 1994). 
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Tabel 3. Daftar Nilai Siswa yang Menggunakan KBK (X1) 

No Nama Siswa B. Ind B. Inggris Matematika S 
1 Abdullah Syafi'i 66,00 63,00 67,00 196,00
2 Dwi Safitri 67,00 65,50 70,00 202,50
3 Eni Purnawati 75,00 70,50 68,00 213,50
4 Gunawan 71,50 66,00 60,00 197,50
5 Lilik Purwanto 66,50 63,00 70,00 199,50
6 Mila Fitriyah 69,00 69,00 72,00 210,00
7 Nur Afifah 73,00 65,50 60,00 198,50
8 Subaidah 67,00 65,50 60,00 192,50
9 Ardiansyah Pasadena 66,00 75,00 70,00 211,00
10 Eko Puji Astuti 71,00 70,50 72,00 213,50
11 Haryani Asiyah 72,50 68,00 70,00 210,50
12 Khoiril Annam 68,50 63,50 75,00 207,00
13 Muh. Naufalulhah 66,50 63,00 72,00 201,50
14 Nur Hasanah 67,50 64,50 65,00 197,00
15 Rohfiah 66,00 67,00 60,00 193,00
16 Sugiarti Wahyuni 66,00 66,50 67,00 199,50
17 Abdul Azis 70,50 63,00 66,00 199,50
18 Ajeng Puspitasai 80,50 68,50 65,00 214,00
19 Avi Rahmawati 84,50 67,50 72,00 224,00
20 Evans Martha Felly 82,50 70,50 72,00 225,00
21 Kamsanah 70,00 62,00 65,00 197,00
22 Nurdiyanto 70,50 63,50 65,00 199,00
23 Rizki Amalia 76,00 80,00 80,00 236,00
24 Sutrisno 75,00 62,50 62,00 199,50
25 Agus Abdul Gofai 66,00 62,50 60,00 188,50
26 Dewi Wiqoyati 67,50 66,00 65,00 198,50
27 Giyanto 80,00 62,00 60,00 202,00
28 Lilis Fitriyani 78,00 80,00 65,00 223,00
29 Nanda Ganjar Dwi A 69,00 62,50 60,00 191,50
30 Ria Indah Hapsari 74,00 63,50 62,00 199,50
31 Siti Nur Khalim 78,00 68,00 68,00 214,00
32 Teguh Budi Prasetyo 73,50 63,50 80,00 217,00
33 Adib Mustafirin 87,00 80,00 75,00 242,00
34 Anita Lutfiyah 79,50 66,50 65,00 211,00
35 Dwi Atmoko 76,00 63,00 70,00 209,00
36 Imroatus Solekhah 79,50 68,50 65,00 213,00
37 M. Samsudin 68,50 62,00 65,00 195,50
38 Novi Hermawan 66,00 62,50 68,00 196,50
39 Rena Setyowati 77,50 65,00 65,00 207,50
40 Sunarti 79,50 68,00 70,00 217,50

JUMLAH 2908 2667 2688 8263 
RATA-RATA 72,7 66,675 67,2 206,575
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Tabel 4. Daftar Nilai Siswa yang Menggunakan Kurikulum 1994 (X2) 

No Nama Siswa B. Sastra Ind B. Inggris Matematika S 
1 Abdullah Darma 70 60 60 190 
2 Arif Eka Ardyana 70 60 70 200 
3 Dewi Ernasari 70 50 70 190 
4 Felayati 80 70 70 220 
5 Istikomah 80 70 60 210 
6 Khistianah 70 60 50 180 
7 Muhammad Muhtasib 60 70 70 200 
8 Rima Aulia Hadi 80 70 70 220 
9 Sririna Riftana  70 60 60 190 
10 Didy Ari Setuawan 70 60 50 180 
11 Abdul Aziz 80 60 70 210 
12 Agus Muhammad B 70 60 60 190 
13 Dwi Riskawati 70 60 80 210 
14 Fitri Setyani 70 70 60 200 
15 Latifah Hanum 80 60 70 210 
16 Lilik Puji Astuti 50 70 70 190 
17 Muhammad Rasyat M 50 60 50 160 
18 Mutarom 70 60 60 190 
19 Revi Widyawati 80 80 70 230 
20 Zaeni 70 60 70 200 
21 Abdul Majid 70 70 80 220 
22 Agus Suprayitno 60 60 60 180 
23 Diah Ayu Tantri 70 70 70 210 
24 Fitri Meltha Eka M 60 50 60 170 
25 Jumanta 70 60 60 190 
26 Musthahirin 80 80 80 240 
27 Nuranti Poncowati 60 70 60 190 
28 Siti Hidayah 70 60 70 200 
29 Ulya Rizkiana 80 70 60 210 
30 Bambang Supriyanto 70 60 60 190 
31 Abdiguna Jatmiko P 70 60 60 190 
32 Agus Budiyana 70 60 60 190 
33 Andita Ayu Aflani 70 70 60 200 
34 Denny Purbawansyah 70 60 60 190 
35 Diyah Fitriani 80 70 70 220 
36 Evi Dwi Astuti 70 60 70 200 
37 Linda Krisna Mukti 70 70 70 210 
38 Nindya Setyo Aggraeni 70 60 50 180 
39 Robert Ardian Wahyudi 60 60 60 180 
40 Wahyuni  70 80 70 220 

Jumlah 2800 2570 2580 7950
Rata-rata 70 64,25 64,5 198,75
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Tabel 5. Perhitungan Varians Nilai Siswa yang Menggunakan Kurikulum 
KBK dengan 1994 

 
No. X1 (X1- X ) (X1- X )2 X2 (X2- X ) (X2- X )2 

1 196,00 -10,58 111,83 190 -8,75 76,56 
2 202,50 -4,07 16,61 200 1,25 1,56 
3 213,50 6,93 47,96 190 -8,75 76,56 
4 197,50 -9,07 82,36 220 21,25 451,56 
5 199,50 -7,07 50,06 210 11,25 126,56 
6 210,00 3,43 11,73 180 -18,75 351,56 
7 198,50 -8,07 65,21 200 1,25 1,56 
8 192,50 -14,08 198,11 220 21,25 451,56 
9 211,00 4,43 19,58 190 -8,75 76,56 

10 213,50 6,93 47,96 180 -18,75 351,56 
11 210,50 3,93 15,41 210 11,25 126,56 
12 207,00 0,43 0,18 190 -8,75 76,56 
13 201,50 -5,07 25,76 210 11,25 126,56 
14 197,00 -9,57 91,68 200 1,25 1,56 
15 193,00 -13,58 184,28 210 11,25 126,56 
16 199,50 -7,07 50,06 190 -8,75 76,56 
17 199,50 -7,07 50,06 160 -38,75 1501,56 
18 214,00 7,43 55,13 190 -8,75 76,56 
19 224,00 17,43 303,63 230 31,25 976,56 
20 225,00 18,43 339,48 200 1,25 1,56 
21 197,00 -9,57 91,68 220 21,25 451,56 
22 199,00 -7,57 57,38 180 -18,75 351,56 
23 236,00 29,43 865,83 210 11,25 126,56 
24 199,50 -7,07 50,06 170 -28,75 826,56 
25 188,50 -18,08 326,71 190 -8,75 76,56 
26 198,50 -8,07 65,21 240 41,25 1701,56 
27 202,00 -4,57 20,93 190 -8,75 76,56 
28 223,00 16,43 269,78 200 1,25 1,56 
29 191,50 -15,08 227,26 210 11,25 126,56 
30 199,50 -7,07 50,06 190 -8,75 76,56 
31 214,00 7,43 55,13 190 -8,75 76,56 
32 217,00 10,43 108,68 190 -8,75 76,56 
33 242,00 35,43 1254,93 200 1,25 1,56 
34 211,00 4,43 19,58 190 -8,75 76,56 
35 209,00 2,43 5,88 220 21,25 451,56 
36 213,00 6,43 41,28 200 1,25 1,56 
37 195,50 -11,08 122,66 210 11,25 126,56 
38 196,50 -10,08 101,51 180 -18,75 351,56 
39 207,50 0,93 0,86 180 -18,75 351,56 
40 217,50 10,93 119,36 220 21,25 451,56 

JUMLAH 8263,00 0,00 5621,78 7950 0,00 10837,50 
Rata-rata 206,58     198,75     
Varians 144,15     277,88     

S1 12,01           
S2       16,670     
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4.1.2.2 Uji Hipotesis Per Mata Pelajaran 

Sama seperti hipotesis prestasi belajar siswa yang menggunakan 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK secara 

bersama-sama (general), dalam hipotesis per mata pelajaran ini juga 

menggunakan uji t sebagai alat ujinya. 

Tabel 6. Uji t Per Mata Pelajaran (lihat lampiran 10) 

No Mata Pelajaran 
Nilai rata-rata siswa yang 

menggunakan  
KBK 

Nilai rata-rata siswa yang 
menggunakan kurikulum  

Non KBK 
Uji t 

1. Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

72,70 70 1,788 

2. Bahasa Inggris 66,68 63,89 2,475 

3. Matematika 67,20 64,72 2,002 

 

Dari tiga mata pelajaran yang diujikan, ternyata hanya satu mata 

pelajaran yang sesuai dengan hipotesis, yang berbunyi bahwa prestasi 

belajar siswa yng menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang menggunakan 

kurikulum Non KBK yaitu pada mata pelajaran Bahasa Ianggris dengan 

nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 

(KBK) sebesar 66,68 lebih besar dari nilai rata-rata siswa yang 

menggunakan kurikulum Non KBK yaitu sebesar 63,89. Sedangkan pada 

mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan Matematika ada perbedaan, 

namun perbedaan tersebut tidak cukup signifika. Nilai rata-rata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia yang  menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) 72,70 dan Non KBK sebesar 70. Sedagkan pada mata 
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pelajaran Matematika nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) adalah sebesar 67,20 dan yang menggunakan 

kurikulum Non KBK sebesar 64,72. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini ternyata 

menerima hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara prestasi belajar 

siswa yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan 

kurikulum Non KBK di SMA Negeri I Kaliwungu. Hal ini ditunjukan 

dengan t hitung > t tabel yaitu sebesar 2,969 > 2,02439 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5%. Dari perbedaan tersebut siswa yang menggunakan 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih baik prestasi belajarnya 

daripada siswa yang menggunakan kurikulum Non KBK. Hal ini ditunjukan 

dengan besarnya nilai rata-rata siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) sebesar ( 1
−

X ) 206,58 dengan standar deviasi 

12,01 lebih besar daripada nilai rata-rata siswa  yang menggunakan 

kurikulum Non KBK ( 2
−

X ) sebesar 198,75 dengan standar deviasi sebesar 

16,670. 

Namun jika perhitungan Uji t mata pelajaran dilakukan secara 

terpisah ternyata hanya pada mata pelajaran Bahasa Inggris saja yang sesuai 

dengan hipotesis, Nilai rata-rata Bahasa Inggris yang menggunakan KBK 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa yang menggunakan 

kurikulum Non KBK yaitu sebesar 66,68 > 63,89 dan hal ini sesuai dengan 

59



 72

yang dikatakan oleh responden II bahwa prestasi belajar siswa yang 

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) itu lebih baik daripada 

yang kurikulum Non KBK. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan Matematika ada perbedaan, namun perbedaan tersebut 

tidak cukup signifikan. Nilai rata-rata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang  menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih baik 

dibandingkan dengan yang Non KBK yaitu sebesar 72,70 > 70 dengan 

prosentase 72,70% dan 70% dan keduanya termasuk dalam kriteria yang 

sama yaitu baik sehingga sebenarnya pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia antara prestasi belajar siswa yang menggunakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK tidak ada perbedaan 

yang sesungguhnya.  

Sedangkan pada mata pelajaran Matematika nilai rata-rata siswa 

yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah sebesar 

67,20  dan yang menggunakan kurikulum Non KBK sebesar 64,72 dengan 

prosentase pencapaian prestasi belajar sebesar 67,20% dan 64,72% dan 

keduanya juga termasuk dalam kriteria yang sama yaitu baik dan hal ini 

menunjukan bahwa sebenarnya prestasi belajar siswa yang menggunakan 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non KBK tidak ada 

perbedaan yang sesungguhnya  dan berdasarkan hasil uji t mata pelajaran 

secara terpisah juga membuktikan bahwa prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan kedua kurikulum tersebut tidak ada perbedaan dengan t 

hitung 2,002 < t tabel 2,02 dan hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara 
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dengan guru mata pelajaran Matematika yang mengatakan bahwa prestasi 

belajar siswa tidak ditentukan oleh kurikulum yang digunakan tetapi 

ditentukan oleh kemampuan dari siswa itu sendiri.  

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

ndonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika menyatakan bahwa prestasi 

belajar siswa yang menggunakan KBK dan Non KBK itu berbeda. 

Perbedaan prestasi belajar tu disebabkan karena kurikulum yang digunakan 

berbeda dan karena kurikulumnya berbeda maka proses 

pembelajarannyapun berbeda, dan cara penilaiannyapun juga berbeda 

sehingga menghasilkan hasil yang berbeda pula. 

Pada umunya perbedaan prestasi belajar siswa  ini dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu: 

1. Faktor dari dalam yang berupa tingkat kecerdasan, motivasi belajar      

siswa, bakat, minat dan perhatian dan cara belajar siswa selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar disekolah. 

2. Faktor dari luar yang meliputi lingkungan keluarga yang baik, relasi 

siswa dengan keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

lingkungan sekolah, metode pengajara, relasi guru dengan siswa 

maupun relai siswa denagn siswa serta kurikulum yang digunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar siswa yang 

menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum Non 

KBK, hal ini ditunjukan dari uji-t dengan t hitung sebesar 2,969> t tabel 

sebesar 2,02 dengan dk = 78 dan taraf signifikansi 5%. Prestasi belajar siswa 

yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) lebih baik 

daripada siswa yang menggunakan kurikulum Non KBK. Namun jika uji t 

dilakukan Per Mata Pelajaran ternyata hanya pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris saja dengan t hitung sebesar 2,475 > t tabel sebesar 2,02. Sedangkan 

pada pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tidak ada perbedaan yaitu 

dengan t hitung 1,788 < t tabel 2,02, dan pada mata pelajaran Matematika 

juga tidak ada perbedaan dengan t hitung 2,002 < t tabel 2,02. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

Bagi siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

agar   pencapaian prestasi dapat lebih baik lagi dan ini diperlukan kejasama 

yang baik antara siswa, guru, dan orang tua siswa misalnya dengan 

penyediaan fasilitas belajar yang baik untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

62 

 



 75

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka cipta 
 

Darsono, Max, dkk. 2001. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: CV IKIP 
Semarang Press 
 

Dimyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta 
 

Djamarah dan Zain. 2002. Startegi Belajar Mengajar. Banjarmasin: Rineka cipta  
 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. Kurikulum 1994 
 

Depdiknas. 2005. Pedoman PPL Universitas Negeri Semarang. Semarang: UPT 
Program Pengalaman Lapangan. 

  
Nurhadi. 2005. Kurikulum 2004 Pertanyaan & Jawaban. Malang: PT Gramedia 

 
Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 
 

Pusdik. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka     
 
Riduwan. 2005. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: ALFABETA 
 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta : 
Rineka Cipta 
 

Sudibyo, AP. 2005. ‘Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Kurikulum 2004’. 
Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Sosialisasi Kurikulum 
2004. UNNES, Tanggal 12 Juni 2005. 
 

Sudjana. 1989. Metoda Statistika. Bandung: Tarsito Bandung 
 

Susanti. 2005.’ Efektifitas metode pembelajaran berbasis Portofolio dalam 
meningkatkan  

 
Tu’u, tulus. 2004. Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Bandung: 

Grasindo 
 

 

63


	3911.pdf
	Skripsi Nur Hidayah.pdf

